Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego
nauczania w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 26 marca do 10 kwietnia
2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie będą realizować
zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu platformy
e-learningowej „Kociszew”.
Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą
dziennika elektronicznego w zakładce wiadomości oraz poprzez platformę e-learningową
„Kociszew”.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli
zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy.
Zdalne nauczanie rozpoczynamy od godz. 810 . Zmianie ulega długość trwania jednostki lekcyjnej lekcja trwa 30 minut, a przerwy między lekcjami 15 minut.
Jeśli w planie lekcyjnym uczeń ma zajęcia z RPO, SKS, innowację, lekcje biblioteczną, czy
godzinę z wychowawcą, traktuje to jako czas wolny.
Obecności uczniów odnotowywane będą w e-dzienniku w każdym dniu. Potwierdzeniem obecności
będzie zalogowanie się ucznia na platformę edukacyjną i odczytanie wiadomości, zadań poleceń, itp.,
Nowe przepisy umożliwiają nauczycielom ocenianie uczniów zdalnie.
Klasy I-III oraz PP i OP
Wychowawcy klas i oddziałów za pośrednictwem platformy e-learningowej „Kociszew” będą
przekazywać informację, jakie zagadnienia, zadania, polecenie powinno dziecko wykonać w ramach
nauczania w domu, zgodnie z planem zajęć w danym dniu. Informacja będzie na przykład dotyczyć
tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod
nadzorem rodzica. Można przesłać filmik, zdjęcie z wykonanej pracy.
Klasy IV –VIII.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem platformy e-learningowej
„Kociszew” będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów
w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac, zadań, prezentacji, itp.,
będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.
Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz przekazywać
bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez
nauczycieli i wychowawców i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez
nauczycieli.
Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w
dzienniku elektronicznym i platformie. Bardzo proszę rodziców o nadzór nad wykonywaniem
powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
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